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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2009. 

Aos dez (10) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e nove (2009) às oito horas e vinte e cinco  1 

minutos (08:25) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da 2 

Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana Luisa Aguiar de 3 

Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso 4 

de Psicologia; Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, representado a Coordenação do Curso de Medicina 5 

Veterinária; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane 6 

José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Dimas Moraes Peixinho, representando a 7 

Coordenação do Curso de Geografia; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; 8 

Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, 9 

Coordenador do Curso de Física; Profª. Liliane Vieira Martins Leal, Coordenadora do Curso de Direito; 10 

Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berreta, 11 

Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Profª. Cleusa Gomes da Silva, representando a 12 

Coordenação do Curso de História; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira,  Coordenador do Curso de 13 

Química; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Profª. Suely 14 

dos Santos Silva, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso 15 

de Letras;  Prof. Profª. Sandra Benite Ribeiro, representando a Coordenação do Curso de Biomedicina; Profª. 16 

Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves 17 

Melo Nunes Soares, representante dos professores assistentes; Os Servidores Anne de Oliveira,  Marcos 18 

Humberto Silva de Assis, Rafael Nogueira de Freitas e Wesley Carmo Ramos, representando os servidores 19 

técnico-administrativos; Os acadêmicos Silmara Silva Cardoso e Thiago Leandro da Silva, representando os 20 

discentes;  Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, 21 

Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de 22 

Mestrado em Geografia; Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando 23 

aos conselheiros que fiquem de pé e façam um minuto de silêncio em homenagem ao Prof. Washington 24 

Mendonça Moragas, em seguida a Presidente comentou sobre os professores que o Campus já perdeu em 25 

acidentes e disse que é uma situação preocupante, disse ainda que pretende fazer uma campanha de 26 

conscientização sobre o perigo nas estradas no próximo semestre. A Presidente disse ainda que no Campus 27 

algumas pessoas tem autorização para dirigir, porém a partir de agora estas pessoas irão dirigir somente 28 

dentro de Jataí, em caso de pegar estrada só será permitido com um motorista do Campus. A Presidente 29 

solicitou mais uma vez que os professores que viajam para fazer doutorado sem licença que se conscientizem 30 

de que tem que ter a justificativa de ausência. Em seguida a Presidente solicitou ao Prof. Dimas Moraes 31 

Peixinho que avise à coordenação do Curso de Geografia que a direção vai providenciar o professor 32 
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substituto para o caso do Prof. Washington e no caso da Profª. Rosana deve-se esperar o final das férias, caso 33 

ela não tenha condições de dar aulas, serão reunidos documentos para a solicitação de substituto.  Primeiro 34 

Ponto da Pauta – Informes – 1º Informe –  Reunião com a PRPPG  -  O Prof. Marco Aurélio Carbone 35 

Carneiro informou que no mês de agosto será realizada uma reunião com a Pró-Reitora Divina das Dores de 36 

Paula Cardoso, da PRPPG, para discutir soluções quanto à liberação para Pós-Graduação. Neste momento o 37 

Prof. Humberto Rodrigues Moreira informou que os alunos do Curso de Direito irão homenagear o Prof. 38 

Washington, colocando o nome dele no centro acadêmico do curso, disse ainda que a família será consultada 39 

para emissão de autorização. 2º Informe - DINTER – A Presidente informou que o Doutorado 40 

Insterinstitucional foi aprovado em Goiânia. Serão 8 vagas para o Campus Jataí, 7 (sete) para o Campus 41 

Catalão e 5 (cinco) para o IFG. O edital será publicado em 13 (treze) de agosto. Previsão das inscrições: entre 42 

17 (dezessete) e 21 (vinte e um) de agosto. A Presidente informou ainda que cuidará do apoio e o Campus 43 

deve ajudar com diárias e transporte para os professores cursarem as disciplinas. Também será necessária a 44 

liberação dos professores por pelo menos 1 (um) ano. 3º Informe - Censo Docente da Educação Superior 45 

– A Presidente informou que a coleta de dados até dia 16 de julho (quinta-feira). Mais informações na página 46 

www.jatai.ufg.br. 4º Informe – Resoluções CONSUNI – A Presidente informou que o CONSUNI está 47 

reformulando as seguintes resoluções: CCEP 338, 358, 381, 386 e CONSUNI 01/2001 e 08/2003. 5º 48 

Informe - Alocação de Vagas – A Presidente informou que a definição ficará para agosto. Até lá os cursos 49 

de Direito, Fisioterapia e Educação Física (bacharelado) deverão entregar o pré-projeto de seus PPCs. A 50 

contar desta data 10/07/2009 (dez de julho de dois mil e nove), quando foi entregue correspondência aos 51 

coordenadores, os cursos terão 30 (trinta) dias de prazo para entrega, a Presidente disse ainda que conversou 52 

com o Prof. Jeblin e que as vagas podem ser distribuídas até o final do ano, após algumas discussões este 53 

assunto foi encerrado. Segundo Ponto da Pauta - Alteração na Mudança do Curso de Geografia à 54 

Unidade Jatobá, relatado pela Profª. Suely dos Santos Silva. A relatora iniciou lendo a ata da reunião 55 

realizada com os cursos de Pedagogia e Geografia, falou do espaço e disse que com o recurso de R$ 56 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) o Curso de Pedagogia decidiu construir uma bilbioteca de acordo 57 

com as normas do MEC para o uso de todos do Campus e o local da atual biblioteca será transformada em 58 

gabinetes de professores. Prosseguiu dizendo que o Curso de Pedagogia concordou com os espaços 59 

solicitados pelo Curso de Geografia, que são as salas ocupadas pelos Cursos de Letras e Psicologia, na parte 60 

administrativa, ou seja 3 (três) salas e o restante do espaço será para uso comum. Em seguida o Prof. 61 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares questionou se o Curso de Pedagogia quer é a reforma do 62 

espaço e construção de uma nova biblioteca. Neste momento a Presidente disse que o que ficou resolvido foi 63 

que como o Curso de Pedagogia ficaria na Riachuelo e os outros viriam para o Jatobá, então os cursos 64 

entraram em um acordo e a Pedagogia ficou com R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais) e o restante do 65 

recurso ou seja, R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais) viriam para o Jatobá. A Presidente disse 66 

ainda que a questão da construção da biblioteca fica para depois, o que tem que ser definido agora é a 67 

questão da volta do Curso de Geografia para a Riachuelo. A Profª. Suely dos Santos Silva disse que quanto a 68 

volta do Curso de Geografia para a Riachuelo, está tudo certo e pode ser votado pelo conselho. O Prof. 69 

Dimas Moraes Peixinho disse que os cursos tem espaços exclusivos, porém qualquer outra adaptação na 70 

http://www.jatai.ufg.br/
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Riachuelo, o Curso de Geografia quer participar. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares 71 

questionou quanto a questão orçamentária se tem condições do Curso de Geografia ficar na Riachuelo. A 72 

Presidente disse que quanto ao orçamento está tudo certo, o prédio novo comporta os cursos que vem para o 73 

Jatobá. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que esta não é uma decisão do Curso de Geografia, mas sim 74 

das circunstâncias. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que a discussão está confusa e que está 75 

incomodada com o rumo das discussões, disse ainda que a questão técnica não está sendo pensada. O Prof. 76 

Euter Paniago Júnior disse que o que está acontecendo é que o Curso de Geografia quer vir, porém não tem 77 

recurso para isso e agora terá que compartilhar o espaço com o Curso de Pedagogia. A Presidente disse que o 78 

Curso de Geografia vem para o Jatobá, desde que tenha os mesmos espaços, em seguida perguntou aos 79 

conselheiros se poderia colocar a questão em votação, pois o conselho tem que referendar a decisão. O Prof. 80 

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que o encaminhamento deve ser que o Curso de Geografia fique na 81 

Riachuelo até que tenha recursos suficientes para vir para o Jatobá. A Profª. Suely dos Santos Silva falou 82 

mais uma vez e explicou o que ocorreu e disse que não entende porque o conselho está encontrando tantos 83 

problemas. A Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro disse que o processo deve voltar para o relator (Prof. Marco 84 

Aurélio Carbone Carneiro). A Presidente falou que as discussões ficam atrapalhando as resoluções. A Profª. 85 

Vera Lúcia Dias da Silva Fontana disse que não tem como vir todos os cursos e que então deve existir uma 86 

fila, para que o curso venha. A  Acadêmica Silmara Silva Cardoso disse que como o Curso de Geografia já 87 

havia pedido para vir para o Jatobá, que seja colocada a questão de que o curso possa vir futuramente e disse 88 

ainda que concorda com a fala do Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli. A Profª. Liliane Vieira Martins Leal 89 

falou que o processo tem que voltar novamente para o relator. A Presidente perguntou se uma proposta de 90 

encaminhamento poderia ser votada. Em votação foram registrados 10 (dez) votos favoráveis, 2 (dois) 91 

contrários e 7 (sete) abstenções. O Prof. Dimas Moraes Peixinho pediu para que o relator faça um novo 92 

relato com o documento do Curso de Pedagogia e passe no próximo conselho. Neste momento a Presidente 93 

retirou o ponto da pauta e informou que o relator passará este processo no mês de agosto. Terceiro Ponto da 94 

Pauta - Núcleo Livre "Formulação de rações para ruminantes" - Prof. Edgar Alain Collao Saenz - do 95 

Interesse do Curso de Zootecnia, relatado pela Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro. Em discussão e em 96 

seguida em votação o núcleo livre foi aprovado com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 1 97 

(uma) abstenção. Quarto Ponto da Pauta - Núcleo Livre "Farmacologia da inflamação e dor" - Prof, 98 

Cleber Douglas Lucinio Ramos - do Interesse do Curso de Biomedicina, relatado pela Profª. Ana Luisa 99 

Aguiar de Castro. Em discussão, percebeu-se que esta disciplina seria interessante como optativa, após 100 

discussões o núcleo livre voltou para a coordenação repensar a questão. Em seguida foram inclusos mais 101 

núcleos livres: “Introdução a Bioética e ao Biodireito”- Profª. Rosana Freire Lacerda – do Interesse do 102 

Curso de Direito; “Direitos Humanos e Políticas Públicas” – Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira – do 103 

Interesse do Curso de Direito; “Direito Agrário” – Prof. Humberto Rodrigues Moreira – do Interesse do 104 

Curso de Direito. Em discussão e em seguida em votação os núcleos livres foram aprovados por 105 

unanimidade. Núcleos Livres do Curso de Pedagogia - “Ler e Contar Histórias” – Profª. Hercília Maria 106 

Fayão Beneti – do Interesse do Curso de Pedagogia; “Oficina de Voz” – Profª. Marilane Bittencourt Mendes 107 

– do Interesse do Curso de Pedagogia; “Tópicos de Filosofia Ocidental: Mito e Razão” – Professores Carlos 108 
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Augusto Pereira Gonçalves e Dirceu Luiz Hermann; “Sociologia da Família”  - Profª. Halline Mariana 109 

Santos Silva – do Interesse do Curso de Pedagogia. Em discussão e em seguida em votação os núcleos livres 110 

foram aprovados com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Quinto Ponto da 111 

Pauta - PROJETO DE PESQUISA- Eficiência agronômica de fungicidas para o controle da ferrugem 112 

asiática da soja - Profª. Luciana Celeste Carneiro - do Interesse do Curso de Agronomia, relatado pela 113 

Comissão do Conselho e lido pela Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro, após discussões o coordenador do 114 

Curso de Agronomia solicitou vistas no projeto. Os próximos três pontos da pauta, foram relatados em bloco: 115 

Sexto Ponto da Pauta- PROJETO DE PESQUISA - As diferentes linguagens que são mobilizadas e 116 

re(criadas) nas aulas de matemática. Profª. Adriana Aparecida Molina Gomes -  do Interesse do Curso de 117 

Matemática. Sétimo Ponto da Pauta- PROJETO DE PESQUISA - Um modelo de rede  petri p-temporal 118 

híbrida fuzzy para o problema de escalonamento dos sistemas de gerenciamento de workflow - Profª. 119 

Joslaine Cristina Jeske - do Interesse do Curso de Ciência da Computação. Oitavo Ponto da Pauta- 120 

PROJETO PROJETO DE PESQUISA - Perfil da informática na educação nas escolas estaduais do 121 

Sudoeste Goiano - Profª. Joslaine Cristina Jeske -  do Interesse do Curso de Ciência da Computação, 122 

relatados pela Comissão do Conselho e lidos pelo Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli. Em discussão e em 123 

seguida em votação os pareceres favoráveis aos projetos foram aprovados com o registro de 22 (vinte e dois) 124 

votos favoráveis e 1(uma) abstenção. Neste momento houve um intervalo de 15 (quinze) minutos para o 125 

lanche. Após o intervalo a reunião reiniciou com a palavra do Prof. Dimas Moraes Peixinho, que veio trazer 126 

notícias do Vitor Emannuel e também os agradecimentos da Profª. Rosana Ribas Moragas pelo apoio que 127 

tem recebido de todos. Em seguida foi apreciado próximo ponto da pauta: Nono Ponto da Pauta - 128 

Processos de Progressão Horizontal e Estágio Probatório – Processos de Estágio Probatório – Processo 129 

23070.004326/2009-24 – Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana; Processo 23070.006695/2009-51 – Profª. 130 

Halline Mariana Santos Silva; Processo 23070.005809/2009-46 – Prof. Rodrigo Couto Santos; Processo 131 

23070.006546/2009-92 – Prof. Flávio José Simioni; Processo 23070.007519/2009-37 – Prof. Christian Dias 132 

Cabacinha; Processo 23070.005923/2009-76 – Prof. Paulo César Timossi; Processo 23070.007541/2009-87 – 133 

Prof. Wendy Carniello Ferreira. Processos de Progressão Horizontal – 23070.007007/2009-71 – Vânia 134 

Carmem Lima. (este processo foi indeferido, por isso será devolvido à professora). Os processos relatados 135 

acima foram avaliados pela CAD presidida pela Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini. Processos de 136 

Estágio Probatório – Processo 23070.007546/2009-18 Prof. Erin Caperuto; Processo 23070.007960/2008-137 

38 Profª. Fabiana Cristina Silveira Alves de Melo; Processo 23070.007956/2008-70 Prof. Raimundo 138 

Rodrigues Gomes Filho; Processo 23070.010059/2006-81 Prof. Helder Barbosa Paulino; Processo 139 

23070.013603/2208-17 Prof. Vilmar Antonio Ragagnin; Processo 23070.010100/2006-10 Prof. Euter 140 

Paniago Júnior; Processo 23070.010403/2006-32 Prof. Darly Geraldo de Sena Júnior; Processo 141 

23070.010074/2006-20   Prof. Américo Nunes da Silveira Neto; Processo 23070.010046/2006-11 Prof. 142 

Alessandro Martins; Processo 23070.010038/2006-66 Profª. Suely Lima de Assis Pires. Processo 143 

23070.002358/2008-12 de Alterção de Carga Horária – Profª. Renata Cristina de Sousa Nascimento. Os 144 

processos relatados acima foram avaliados pela CAD presidida pela Profª. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. 145 

Em discussão e em seguida em votação foram aprovados por unanimidade os pareceres favoráveis aos 146 
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processos. Neste momento a Presidente avisou que não haverá reunião no período da tarde. Décimo Ponto 147 

da Pauta - Regimento do Campus Jataí – Em discussão os parágrafos primeiro e segundo, questão de 148 

centros – O Prof. Euter Paniago Júnior explicou a dificuldade em aprovar os centros devido ao número de 149 

professores. Neste momento a Secretária Cíntia Epfânia Alves explicou que na última reunião ficou definido 150 

que para criar um centro deveria ter no mínimo 30 (trinta) professores. O Prof. Euter Paniago Júnior disse 151 

que deveria incluir neste parágrafo que sejam pelo menos dois cursos e pediu para que depois volte a discutir 152 

esta questão. Em seguida a Profª. Suely dos Santos Silva sugere que no segundo parágrafo seja escrito 153 

bibliotecas . A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini questionou quanto ao hospital veterinário. A Presidente 154 

disse que este ficará por conta do Curso de Medicina Veterinária. A Profª. Luciana  Aparecida Elias pediu 155 

para alterar STI por CERCOMP Campus Jataí. Em seguida a Presidente esclareceu que a administração da 156 

fazenda fica com a direção. O Prof. Euter Paniago Júnior sugeriu que seja incluido a PROJUR, a Presidente 157 

disse que pode ser o item X (dez) “Mini-PROJUR”. Após as discussões, em votação o parágrafo Segundo foi 158 

aprovado com a atual redação com o registro da unanimidade dos votos. Em discussão Título III (três) – 159 

parágrafo único – sugestões: incluir no texto “a maioria simples”. Artigo 8º (oitavo) em discussão, tudo certo 160 

com esse artigo. Em discussão o Título IV (quarto) Administração Central do Campus – A Presidente 161 

comentou que em Catalão as Pró-Diretorias são votadas junto com o Diretor. O Prof. Giovanni Cavichioli 162 

Petrucelli e  a Profª. Luciana Aparecida Elias não concordam que essa escolha seja realizada dessa forma, 163 

pois isso engessa a administração. O Prof. Euter Paniago Júnior questionou quanto aos alunos. A Presidente 164 

disse que quanto mais inchar o quadro administrativo, mais dificuldades serão geradas, pois o Campus não 165 

tem Funções Gratificadas para todos. A Profª. Cristiane José Borges questionou quanto ao espaço para 166 

organizar uma enfermaria. A Presidente pediu para que os cursos de Ciências Biológicas e Biomedicina 167 

verificarem se tem como ceder algum espaço para o Curso de Enfermagem. Em discussão o Título IV 168 

(quarto), tudo certo com esse ponto. Em discussão Capítulo I – artigo XV (décimo quinto) – O Prof. 169 

Christian Dias Cabacinha sugeriu que acrescente a Pró-Reitoria de Administração. O Prof. Euter Paniago 170 

Júnior disse que pode também ser retiradas as câmaras e incluir o conselho diretor. O Prof. Giovanni 171 

Cavichioli Petrucelli pediu para mudar no art 8 (oitavo) Subcoordenador para Vice-coordenador. A Profª. 172 

Cecília Nunes Moreira Sandrini pediu para incluir no XV (décimo quinto) respeitando o quorum. O Prof. 173 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares comentou sobre o art. XIV (décimo quarto) e como existe 174 

função gratificada pela FEJ, então e sugeriu que mude a escrita para observando as normas da UFG e 175 

Convênios. A Presidente disse que o regimento depois de aprovado no conselho vai para Goiânia  para ser 176 

avaliado e volta para o Campus para correção até que fique pronto. Em votação as alterações do Capítulo I, 177 

antes mais alterações: Respeitando o quorum e todos os procedimentos regimentais.Em seguida a Profª. 178 

Liliane Vieira Martins Leal solicitou que no artigo XVI seja incluso: respeitando o quorum. A Profª. Suely 179 

dos Santos Silva disse que o Reitor te 30 (trinta) dias para apresentar o plano e o diretor tem 90 (noventa), 180 

perguntou então se isto não fere o regimento da UFG. A Presidente disse que pode deixar dessa forma e 181 

depois corrige. Em votação as alterações foram aprovadas por unanimidade. O Prof. Christian Dias 182 

Cabacinha explicou que os incisos 6,7 e 8 (sexto, sétimo e oitavo) devem sair deste capítulo, até o 5 (quinto) 183 

faz parte do art. 11 (décimo primeiro) e o 6 e7 (sexto e sétimo) se transformaram em parágrafo único. Disse 184 
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ainda que o conselho está muito enxuto, pois os diretores de centros serão só 4 (quatro) e perguntou quanto 185 

aos coordenadores, neste momento iniciaram as discussões sobre centros. O Prof. Euter Paniago Júnior disse 186 

que concorda com os representantes dos centros. A Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini disse que acha que 187 

com o centro há um número reduzido de pessoas repesentando muitos cursos. A Profª. Ana Luisa Aguiar de 188 

Castro sugeriu que o representante do centro tenha um voto com peso igual ao número de cursos que 189 

representa. A Profª. Suely dos Santos Silva sugeriu que tenha os coordenadores, pois pode ser uma redução 190 

desnecessária. O Prof. Christian Dias Cabacinha comentou que gostaria que pensassem no conselho como o 191 

espaço mais democrático da instituição. Disse ainda que o diretor não deve ser retirado dos centros. A 192 

Presidente disse que em Goiânia os coordenadores de cursos só participam da reunião com a graduação. O 193 

Prof. Euter Paniago Júnior complementou que em Goiânia o Coordenador é representado pelo Diretor. O 194 

Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que não seria bom votar esta questão hoje. A Presidente disse que a 195 

questão não será votada e que irá encerrar a reunião devido ao horário, disse ainda que o regimento não pode 196 

ser simples, primário e solicitou que todos levem o questionamentos para seus pares. Décimo Primeiro 197 

Ponto da Pauta - Outros Assuntos – O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva questionou quanto a reunião 198 

realizada ontem às 15:00 (quinze horas) para definição das salas de aula. O Professor disse que não pode 199 

comparecer  devido a uns desencontros e o Curso de Ciências Biológicas ficou sem salas, então ele solicitou 200 

que a reunião fosse realizada novamente. Neste momento houve várias discussões e os outros coordenadores 201 

não concordaram em marcar outra reunião, pois o único curso que não estava presente era o Curso de 202 

Ciências Biológicas. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva solicitou que fosse apresentada alguma 203 

solução, pois o curso não dá aulas somente para o Curso de Ciências Biológicas. O Prof. Euter Paniago 204 

Júnior disse que a reunião foi marcada com antecedência e todos os outros coordenadores compareceram ou 205 

mandaram seus representantes. A Profª. Luciana de Oliveira Berreta sugeriu que as salas desativadas, como 206 

as que foram cedidas para o Curso de História, voltem a ser salas de aulas. A Profª. Cleusa Gomes da Silva 207 

disse que o Curso de História está utilizando as salas. Várias discussões quanto ao uso das salas do Curso de 208 

História e a Profª. Cleusa Gomes da Silva disse que o Curso de História fez sim um trabalho para 209 

manutenção de seus espaços, pois o curso precisa do seu espaço para o estágio e que o bom senso e o 210 

respeito devem prevalecer sempre. Neste momento o Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares 211 

disse que quatro salas de aula foram desativadas e este espaço abrigaria um curso. Em resposta a Presidente 212 

pediu cuidado nas palavras, pois estas salas foram desativadas para acolher professores de cursos, então foi 213 

uma atitude administrativa e ela pode fazer isso. Neste momento o Prof. Christian Dias Cabacinha disse que 214 

temos problemas de espaço e disse ainda que a sala de desenho do Curso de Agronomia é utilizada também 215 

por outras disciplinas, então o laboratório do Curso de História não precisa ser desativado, mas poderia ser 216 

compartilhado. A Presidente comentou que os professores não querem dar aulas na Unidade Riachuelo e que 217 

na Unidade Jatobá não tem espaço. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que se recusa a participar de 218 

outra reunião. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva perguntou quem estava com o mapa das salas livres. 219 

A Profª. Luciana de Oliveira Berreta disse que está com ela. Nada mais havendo a tratar, a Srª. Presidente 220 

declarou encerrada a reunião às 12:34 (doze horas e trinta e quatro minutos), da qual, para constar, eu, 221 

Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela 222 
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Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.  223 
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